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Vertelvoorstellingen & vertellingen 

Bendes, buit en bloed – bendeverhalen uit Vlaanderen 
Struikrovers en moordenaars gingen in Vlaanderen eind 18de eeuw 
gruwelijk te keer, maakten gebruik van manipulatie, lichtgelovigheid, 
angst en terreur. Luister naar de straffe verhalen over Baekelandt, de 
Bokkenrijders en de Bende van de Onzichtbare Hand. Meer info… 

Voor iedereen vanaf 10 jaar, 60’ in een zaal, of als drie afzonderlijke 
verhalen tijdens een wandeling bijvoorbeeld. 

Strandpeper en zeezout 
Pittige verhalen over zee en mensen 
Een boeiend geheel van verhalen over de verlokkingen 
van de hemelse zang van zeemeerminnen, de gevaren 
van de wilde zee voor vissers en strandbewoners, over het spel van schuimende golven. De zee verblindt 
soms kunstbewoners of verbindt generaties vuurtorenwachters of vissers. Ze komt en gaat, soms poeslief, 
soms hondsdol, zalft of slaat. Meer info… 

Voor iedereen vanaf 9 jaar, in een zaal of buiten, 50’ 

Bruegel verteld  -  vanaf najaar 2018 

Verhalen waarbij de verteller met woord en vertelkunst verbeeldt wat Bruegel 
met verf en schildertalent schilderde. 
vertellingen bij enkele schilderijen van Bruegel met hun tijdloze en algemeen 
menselijke thema’s. 

Zaalproductie: avondvullend, of namiddag in zaaltje, theater…, of 
vertelwandeling… 

 

De Fabulabus bolt zijn laatste jaar in               Profiteer ervan nu het nog kan. 
Voor feest, evenement, school… 

Tussen d’oortjes 
Altijd anders, steeds nieuwe 
verhalen, verfrissend in de zomer en 
hartverwarmend in koude dagen. 

EUREKA 
Programma voor de Jeugdboekenmaand 2018: techniek en wetenschap, voor kleuter- & lager onderwijs 

FABUL FESTIVAL  
Tweetalige programma’s Nederlands & Français en collaboration avec e.a.« De Caps et de mots » asbl & 
Michel Verbeeck. (Plus d’information).. 

Selle de Vos  brengt vertelvoorstellingen en vertelt 
 In een lokaal voor een voorstelling van 30’ tot 60’ of 2 x 30’ 
 op scène in een kleine theaterzaal 
 in een park, tijdens een wandeling, in een huiskamer… 
Voor groot en klein, luchtig en verteerbaar, met een lach of een traan; 
even gezellig gegriezel of over de magie van het leven zonder meer (liefde, 
dood, goed en kwaad enz.). 
Bel 0479 21 85 15, mail of schrijf voor meer info, offerte, boeking. 

Selle de Vos  -  Wimmershof 35, 3010 Leuven  (Kessel-Lo), +32 16 25 85 93, +32 479 21 85 15, 

selle@luisterlezer.be – www.luisterlezer.be 

http://www.luisterlezer.be/userfiles/files/Bendes%20buit%20en%20bloed%20promo.pdf
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